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Anotace 

ŠEBELA, L.: Vliv vybraných iniciačních zdrojů na výbušnost prachovzduchových směsí. 

Diplomová práce, Ostrava: VŠB-TU, 2010 

  

Autor se ve své práci pokouší posoudit vlivy na výbuchové parametry. Ve 

výbuchovém autoklávu o objemu 20 l byla zapalována různými iniciačními zdroji směs 

prachu. Zkušebními vzorky byla směs mouky se vzduchem a směs uhelného prachu se 

vzduchem. Zápalné zdroje měli stejnou energii (10kJ). Během pokusu byly používány 

iniciační zdroje polské a německé výroby (Sobbe). Během výbuchu byl sledován maximální 

výbuchový tlak Pmax  a maximální rychlost nárůstu tlaku (dp/dt)max. Tyto parametry byly 

následně porovnány a vyhodnoceny dosažené výsledky měření. Z vyhodnocených úsudků 

byl stanoven závěr cílů práce. 

 

Klí čová slova: iniciační zdroj, výbuchové parametry, prachovzdušná směs, iniciace, vlivy

  

Annotation 

ŠEBELA, L.: Influence of Selected Initiation Sources on Explosibility of Dust-Air Mixtures. 

Master thesis, Ostrava: VŠB-TU, 2010 

 

The autor in his work tempts to judge the influenceson explosion parametres. Mixture of 

dust had been initiatied by different sources in the vessel of 20 l volume. The trial samples 

were the mixture of flour dust-air and the mixture of coal dust-air. The inflammable sources 

had the same energy (10kJ). During the attempt initiatory sources of Polish and German 

(Sobbe) production were used. Maximum explosive pressure Pmax and maximum pressure 

growth speed (dp/dt)max were monitored during the explosion. These parametres were 

subsequently compared and the results were evaluated. These evaluations had become the 

basis of the work’s aim‘s conclusions. 

 

Keywords: initiatory source, explosion indices, dust - oxalate mixture, initiation, influences 
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1. Úvod práce 

Prachy používané a produkované průmyslem jsou více než v 70% hořlavé. To 

znamená, že závody, kde se v procesu vyskytuje prach, jsou náchylné na explozi. Proto je 

důležité prachy používané v technologiích i mimo ně dobře znát. Vědět jejich základní 

technicko-bezpečnostní parametry, abychom mohli prachy v průmyslu používat 

bezpečněji. 

Vliv ů, ovlivňujících průběh výbuchu a výbušnost prachovzduchových směsí je 

spousta. Jedním z těchto vlivů se zabývá i cíl v této práci. A to posouzení iniciačních 

zdrojů na výbušnost prachovzduchových směsí. 

Z předběžné úvahy vyplývá, že jako nejlepší posouzení vlivu na výbušnost 

prachu, budou mít děje vztažené s rychlostí nárůstu výbuchového tlaku a maximální 

hodnotou výbuchového tlaku. Proto bude u vzorků prachu, testovaných ve 20 l autoklávu 

ve zkušebně v Ostravě – Radvanicích, zkoumáno právě těchto parametrů jako 

nejvhodnějších k porovnání. Od zadání se práce liší použitím autoklávu VA 20, místo 

plánované VA 250. Důvodem je jeho snadné použití, je méně náročný na potřebné 

množství vzorku a jednoduchém zpracování výsledků.  

Pro testování bude použito dvou elektrických palníků o stejné energii 10 kJ. A 

budou porovnány vzhledem k jejich použitelnosti ve zkušebním autoklávu, při měření 

výbuchových parametrů.  

Výsledky zjištěné v mé diplomové práci, mají za cíl dokázat různorodost průběhů 

výbuchu, když jsou iniciovány různými zdroji o stejné energii. Závěry, které porovnáním 

zdrojů zjistím, by mohly být použity jako informace pro výběr náhradních zdrojů pro 

výbuchový autokláv VA-20.  
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2. Teoretická část 

Hoření nebo výbuch jsou podmíněny chemickými reakcemi. Tyto reakce 

probíhají v plynné fázi nebo na rozhraní tuhé a plynné fáze. Děje, které probíhají, jsou 

spojeny se změnou skupenství. Tento jev je spojen s energetickým, zpravidla tepelným 

efektem. Chemické reakce i fázové přeměny probíhají s určitou rychlostí, která se liší 

podmínkami v okolí reakce, kdy od rychlosti několika metrů za sekundu může dosáhnout 

rychlosti několikrát převyšující rychlost zvuku. Proces výbuchu a hoření je oxidační 

exotermická reakce. Výbuch a hoření se v podstatě neliší, liší se rychlost šíření plamene 

ve směsi hořlavé látky s okysličovadlem. Rychlost jakou bude výbuch probíhat, 

ovlivňuje hned několik podmínek. Nebude pouze záviset na rychlosti chemické reakce, 

ale i na řadě dalších faktorů. Důležitou roli bude hrát druh iniciace a fyzikální podmínky 

výbušniny a jejího okolí. Rychlost vývoje plynů, které se uvolňují ve výbušné přeměně a 

tlakových změn v soustavě závisí na rychlosti výbušné přeměny. Výbuch lze rozdělit 

podle rychlostí na jednotlivé skupiny.  [1, 20]   

 

1. Explosivní hoření (deflagrace) 

2. Výbuch (výbuch druhého řádu) 

3. Detonace (výbuch prvého řádu) 

 

Rychleji než hoření probíhá explosivní hoření (deflagrace). Charakterizováno je 

nízkou lineární rychlostí. Explosivní hoření probíhá nerovnoměrně a rychlost šíření 

plamene je v rozmezí od 10 cms-1 přibližně do 1000 ms-1. Rychlost explosivního hoření 

závisí na složení směsi plynů nebo prachů. Nejvyšší rychlosti obvykle dosahuje 

v koncentracích o něco málo vyšších než je koncentrace stechiometrická. Deflagrace není 

v místě hoření na volném prostranství doprovázena podstatným zvýšením tlaku. 

Vznikající plynné produkty mají dostatek času na únik z reakčního pásma. Naopak je 

tomu v uzavřeném prostoru, kde nárůst tlaku je daleko vyšší, plynné produkty se hromadí 

a vzrůstá teplota a tím také tlak. Může dojít také k přechodu explosivního hoření do 

detonace, potom dochází k podstatnému navýšení tlaku i na volném 

prostranství.[1, 3, 20]  

Rychlá fyzikální nebo fyzikálně-chemická reakce, kterou je již vlastní výbuch, 

tvoří přechod mezi explosivním hořením a detonací. Při výbuchu dochází k okamžitému 
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uvolňování velkého množství energie a podstatným tlakovým projevům. Při výbuchu 

nestačí vznikající produkty unikat z reakčního pásma, dochází ke zvýšení tlaku a 

lineárnímu zvyšování rychlosti. Rychlost vlastního výbuchu je v řádu 105 ms-1. Výbuch 

nemusí mít jen chemickou podstatu, může byt založen na fyzikálním principu. Jako jeden 

příklad lze uvést výbuch parního kotle, kde tento jev probíhá bez účasti chemické reakce. 

[1, 3, 20]  

Detonace je nejrychlejší druh výbušné přeměny. Jedná se o chemický výbuch, při 

němž vzniká rázová vlna, která se pohybuje rychlostí vyšší než je rychlost zvuku 

(cca v > 1000 ms-1). Účinek detonace je závislý především na rychlosti jakou se uvolní 

energie. Detonace, která probíhá za předem stanovených podmínek je děj stabilní 

a reprodukovatelný. Celý proces detonační přeměny je velmi rychlý. V uzavřeném 

prostoru je nárůst tlaku při detonaci vysoký, nezávisle na stupni utěsnění. Detonace má 

v uzavřeném prostoru ničivé účinky na konstrukci. Při detonaci na volném prostředí 

budou zjevné tlakové projevy. V místě detonace vzniká velkou rychlostí množství 

plynných zplodin a rázová detonační vlna (v řádu 1-101 MPa). Detonaci provází tlakové, 

tepelné, zvukové i světelné projevy. [1, 3, 20] 

 

2.1 Výbuchová křivka 

Průběh výbuchu se nejčastěji zobrazuje grafem závislosti tlaku na čase. Z tohoto 

grafu, který je také vyobrazen na obr. číslo 1, se určují maximální výbuchové parametry. 

Jedná se o křivku exploze výbušné směsi v uzavřené nádobě (20l kulová nádoba). Křivku 

výbuchu si můžeme rozdělit do několika na sobě závislých fází. Po iniciaci, která je ve 

grafu na obr. číslo 1 naznačena svislou červenou čárou, začíná samotný výbuchový 

proces.  

Popis indexů u grafu na obr. číslo 1 [4]: 

t1 – Doba hoření, časový rozdíl mezi iniciací výbušné směsi a bodem kdy dosáhne 

nejvyššího tlaku. Jedná se o dobu spalování. 

t2 – Doba zpoždění výbuchu neboli doba indukční periody, je to přípravná doba výbušné 

směsi k hoření. Tohoto zpoždění využívají některé zabezpečovací zařízení, jako 

například čas k uzavření klapek atd.  
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Wp – Jedná se o inflexní bod, od iniciace do toho to bodu dochází k nárůstu tlaku (křivka 

je konvexní). V tomto okamžiku je rychlost narůstání tlaku nejvyšší.  

dP/dt – Vyjadřuje velikost nárůstu výbuchového tlaku při výbuchu směsi o koncentraci cx 

v uzavřeném objemu velikosti V, tzv. brizanci. Velikost vyjadřuje směrnice tečny 

v inflexním bodě.  

Pex – Explozivní tlak, který určuje rozdíl mezi tlakem v době zapalování a maximální 

hodnoty, které dosáhne v kulminačním bodě. V bodě Pex je rychlost narůstaní tlaku 

rovna nulové hodnotě. Tento bod se také nazývá výbuchový tlak. 

 

 

 

Obr. číslo 1: Výbuchová křivka v uzavřené nádobě [4] 

 

Od bodu Pex dochází k ochlazování spalin a tím ke snižování tlaku. Hodnota Pd, 

která je na grafu -0,6 bar, je snížení tlaku v nádobě o hodnotu, která se rovná tlaku, který 

se do nádoby dostane při rozviřování prachovzdušné směsi. Velikost snížení se liší 

velikostí navážky zkušebního vzorku. Je totiž důležité, aby počátek výbuchu probíhal za 

normálního tlaku (atmosférického). Jinak by mohlo dojít k ovlivnění průběhu výbuchu. 

[1, 4] 



 

5 
 

Nejvyšších hodnot Pex a dP/dt dosahuje směs při hodnotě optimální koncentrace 

copt. Tyto hodnoty se pak označují s indexem „max“ (pmax, (dP/dt)max), jako maximální. U 

plynů a par je optimální koncentrace o něco málo vyšší než koncentrace stechiometrická, 

u prachů se rovná přibližně hodnotě uvedené v rovnici (2.1). [1] 

 

���� = �2 	ž 3�. ������     (2.1) 

 

Při změně koncentrace, jakou je její zvýšení nebo snížení dochází k ovlivnění 

průběhu výbuchu. Snižováním nebo zvyšováním lze dosáhnout k mezím výbušnosti. 

Dolní mez výbušnosti LEL (Lower Explosion Limit) je mez, kdy ve směsi již není 

dostatek hořlavé látky. Při horní hranici výbušnosti UEL (Upper Explosion Limit) je 

tomu naopak, převyšuje hořlavá látka a již není dostatek oxidačního prostředku 

v prachovzdušné směsi k zahájení procesu hoření. [1] 

 

2.2 Vlivy ovlivňující výbušnost prachovzdušných směsí 

Vliv ů ovlivňujících průběh výbuchu je hned několik. Tyto vlivy můžeme 

posoudit z několika pohledů. A to zda ovlivňuje meze výbušnosti, zda ovlivní maximální 

výbuchové parametry nebo ovlivňují v určité míře oboje.  

Praktické využití mezí výbušnosti je zejména ke stanovení prostředí s nebezpečím 

výbuchu. Meze výbušnosti jsou ovlivňovány těmito vlivy[1]: 

• Roste-li iniciační energie, rozšiřuje se rozsah výbušnosti. Zejména má vyšší 

iniciační energie vliv na horní mez výbušnosti, která stoupá k vyšším hodnotám. 

Velikost energie pro standardní zapálení plynů je 10 J, u prachu je to více a to 

10 kJ. Existují však látky (především prachy vyšší zrnitosti), pro které iniciační 

energie 10 kJ nestačí.  

• Je-li v počátku iniciace vyšší tlak, dojde taktéž k ovlivnění mezí výbušnosti. 

Horní mez se zvyšuje, dolní mez se snižuje jenom nepatrně. S vyšším tlakem je 

přítomno i více oxidačního prostředku. Klesá-li tlak, snižuje se i rozsah 

výbušnosti. U některých směsí je možno dosáhnout i k uzavření hranic 

výbušnosti. Podtlak lze také v určitých podmínkách brát jako bezpečnostní 

prvek protivýbuchové ochrany. 
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• Vyšší teplota v počátku iniciace prachovzdušné směsi rozšiřuje meze 

výbušnosti. Spodní hranice se snižuje, horní naopak zvyšuje. Závislost je 

lineární, ale směrnice přímky není pro všechny látky stejná. 

 

 

Obr. číslo 2: Vliv vlhkosti hliníkového prachu na výbuchové parametry [12] 

 

• Vlhkost ve výbušné směsi ovlivní rozsah výbušnosti jenom nepatrně. Nejlepších 

hodnot dosahuje relativně suchá směs. Je důležité, aby zkušební vzorek měl 

minimálně 10 % vlhkosti, abychom se vyhnuli těchto ovlivnění mezí. Často bývá 

napsáno, že prachy s několika procenty vlhkosti již nemohou tvořit 

prachovzdušnou výbušnou směs. Podle grafů v publikaci [4], je patrné, že prach 

by musel mít přinejmenším vlhkost 50 %, aby měl tento účinek. Dalším 

problémem spojeným s vlhkostí vzorku je přítomnost u některých kovů, například 

u hliníkového prachu. U vyšších koncentrací vlhkosti (přibližně 35 % a více)[12], 

dochází k reakci mezi Al a O2, vzniká Al2O3. Je tedy možné, že hliníkový povrh 

je převážně složen z absorbované vodní páry, hydratovaných oxidů a oxidu 

hlinitého. Tyto úpravy povrchu mohou pravděpodobně narušit šíření jevu 

v procesu zapálení. Reakce také produkuje vodík, který zvyšuje zápalnost a 

výbušnost hliníkového prachu. To znamená, že vlastnosti těchto výbuchů jsou 

podobné s vlastností výbuchů hybridních směsí[13]. Podle grafu na obrázku číslo 

2 je možné vidět, jak to ovlivní výbuchové parametry. Rozdíl je také v tom, zda je 

vlhkost přítomna ve vzorku prachu nebo je vlhkost přítomna v atmosféře[12]. 
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• Čím vyšší je obsah kyslíku, tím se výrazně horní mez posouvá k vyšším 

hodnotám. Spodní mez zvýšení koncentrace kyslíku neovlivní, protože kyslík 

má přibližně stejnou tepelnou kapacitu jako dusík.[1] 

Maximální výbuchový tlak Pmax a maximální rychlost narůstání tlaku (dP/dt)max 

ovlivňuje řada faktorů, kterými jsou [1]: 

• Je-li maximální výbuchový tlak určen v uzavřené kulovité nebo krychlovité 

nádobě o dostatečném objemu s centrálním zdrojem vznícení, není závislý na 

objemu. S rostoucím objemem nádoby, ale klesá rychlost narůstání výbuchového 

tlaku (dP/dt). V kubických nádobách je dosahováno u plynů tlaků až 1 MPa, u 

hořlavých prachů je tomu až 1,3 MPa. Kubická nádoba má délku l menší nebo 

rovnou dvěma průměrům ( l ≤ 2.d ). Kubická konstanta (2.2) je důležitým 

parametrem vyjadřující brizanci směsi nezávisle na objemu, ve kterém byla 

stanovena.[1] 

 

Gst kkkonstV
dt

dp ===






 3
1

max

.
   (2.2) 

 

Kubická konstanta se pro plyny a páry označuje KG [MPa.m.s-1]. U 

prachovzdušné směsi hořlavých látek se označuje KSt [MPa.m.s-1]. Podle 

konstanty KSt se prachy rozdělují do jednotlivých tříd, které jsou pro názornost 

uvedeny v tabulce číslo1.  

 

Tab. číslo 1: Rozdělení hořlavých prachů do tříd [1] 

Třída St KSt [MPa.m.s-1] Příklad prachu 

St – 1 < 20 
Hladká mouka  

(KSt = 7,3 MPa.m.s-1)  

St – 2 21 - 30 
Dřevěný prach 

(KSt = 23,8 MPa.m.s-1) 

St – 3 > 30 
Hliník 

(KSt =200 MPa.m.s-1) 
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• Maximální výbuchové parametry se s rostoucím počátečním tlakem rovnoměrně 

zvyšují. Snižování tlaku naopak maximální hodnoty výbuchových parametrů 

snižuje. U prachů se s rostoucím počátečním tlakem zvyšuje optimální 

koncentrace.[1] 

• Při zvýšené počáteční teplotě dojde k ovlivnění maximální hodnoty rychlosti 

nárůstu výbuchového tlaku. Reakční rychlost s teplotou roste. [1] 

• Nízkou iniciační energií nejdou některé směsi vůbec iniciovat. Při zkoušení 

vlastností směsí se používá standardní energií. Pro plynné směsi (10 J) a pro 

prachovzdušné směsi (10 kJ).[1] V této práci se vlivům iniciačních zdrojů budu 

dále zabývat a podrobněji rozvádět. 

• Směs, která je turbulentní v okamžiku iniciace, dosahuje vyšších hodnot 

maximálních výbuchových parametrů. Zejména roste maximální rychlost nárůstu 

tlaku. Turbulence šíření prachu má hlavní nebo dokonce dominantní vliv na 

výbušnost prachovzdušných směsí. Rychlost hoření je ovlivněna ve velmi rané 

fázi výbuchu, kdy čelo turbulencí generovaného plamene tvoří zrychlení 

isotermické komprese nespálených plynů. Tento efekt se bude daleko více 

projevovat v nádobách s menším objemem.  [1, 14]    

• Exploze v nádobě spojené potrubím s druhou, může výrazně ovlivnit výbuchové 

parametry. Vlivem předkomprimace a turbulence při přechodu z jedné nádoby do 

druhé dochází ke značnému zvýšení maximálních výbuchových parametrů. Směs 

je před postupujícím čelem plamene stlačována, a proto, když plamen dosáhne 

konce potrubí a vstupuje do druhé nádoby je směs silně turbulentní a 

předkomprimovaná. Dochází k velmi výraznému výbuchu.[1] 

• U prachů hraje velmi velkou roli také střední velikost částic. Při rostoucí velikosti 

částic dochází k růstu velikosti měrného povrchu a snižování maximálních 

výbuchových parametrů. Jako je to názorně uvedeno pro různé druhy prachů na 

grafech v obrázku číslo 3. Směsi s velkým podílem malých částeček (cca 

150 µm), dosahují nejvyšších hodnot výbuchových parametrů. Efektu, kterého 

může dosáhnout směs tvořená velkými částicemi a nezápalná standardní energii 

(10 kJ), již po přidání 5 - 10 hm.% prachu s jemnějšími částicemi (cca 50 µm), 

může se tímto opět stát výbušnou. Podíl a velikost částic se může velmi snadno 

změnit, větší částice se mohou rozpadnou na částice menší.[1] 
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Obr. číslo 3: Grafy závislostí výbuchových parametrů na velikosti prachových částic[4] 

 

2.3 Výbušnost prachovzdušných směsí 

Prach je tuhá látka, která je v jemně rozmělněném stavu. Za prach se požadují 

částice menší než 500 µm. V případě vláknitých látek může být délka větší než těch 

zmiňovaných 500 µm. Existují také látky, které se jako prach chovají i při větších 

rozměrech částic, např. peří. Prašné směsi na základě svých fyzikálně – chemických 

vlastností patří ke koloidním a disperzním soustavám. Pro tyto soustavy je určující 

charakteristikou právě velikost částic. Hranice rozměrů takto definovaných prachů není 

však jasně určena. U některých směsí se mohou vyskytnout částečky větší než 1 mm. 

[1, 2, 3]  

Stupeň rozmělnění pevných látek má podstatný vliv na požární nebezpečí. 

Snižuje se tímto teplota vznícení, díky tomu se může stát, že látka která se nachází v 

kompaktním stavu, je za normálních podmínek nehořlavá, ale ve formě prachu velice 

dobře hoří a vybuchuje. Ve formě prachu prakticky hoří většina látek, výjimkou snad 

mohou být jen čistě anorganické látky jako jsou například vápenec, dolomit nebo soli 

kovů. Prach může obsahovat částice libovolné velikosti, jedná se především o prachy 

vzniklé přirozeně nikoli vzniklé speciálním rozmělněním.[3] 

Prach můžeme najít ve dvou stavech: usazený prach (aerogel) a prach 

v rozvířeném stavu (aerosol). Prachové částice mohou přecházet z jednoho stavu do 

druhého, usazený prach lze jednoduše rozvířit působením vzdušných proudů a vlivem 

gravitace přechází již rozvířený prach do usazeného stavu. Rozvířený prach má veliký 
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povrch a je schopen velice prudké oxidační reakce. Disperze prachu má podstatný vliv na 

jeho požární nebezpečí, s rostoucí dokonalostí rozptylu prachových částic roste chemická 

aktivita, snižuje se schopnost samovznícení a rozšiřuje se interval mezí výbušnosti. 

Disperze prachu je také závislá na velikosti částic. Velikost prachových částic určitého 

vzorku se v praxi nejčastěji určuje sítovou analýzou. Sítová analýza vyjadřuje procenta 

nebo hmotnostní zlomky částic určitého objemu. Schopnost prachů se vznítit také závisí 

na povaze zápalných zdrojů, zejména pak na teplotě a styčné ploše s prachem. [2, 3]  

Nejvyšších hodnot KSt dosahují především prachy kovů, např. hliníku, hořčíku 

popřípadě titan, zirkon, železo a další. Z nekovových prachů je například nebezpečný 

prach síry, která má nízkou teplotu vznícení a sklon k tvorbě elektrostatických nábojů. 

Uhelný prach je nebezpečný výbuchem hlavně v dolech, výbušnost závisí na kvalitě uhlí 

a výbuch uhelného prachu bývá většinou následný po výbuchu metanu, který rozvíří 

uhelný prach a iniciuje ho. Řada přírodních výbušných prachů je skoro neomezená. 

Veškeré organické prachy jsou výbušné, ať už vznikají jako nežádoucí produkt při 

zpracování nebo jsou hlavním produktem výroby. Je to senný a obilní prach, škroby a 

mouky, cukr, kakao, čaj, koření, tabák, kávoviny, sušené mléko, dřevěný a korkový 

prach, prachy vláknitých látek – lnu, bavlny, buničiny, koudele, konopí, juty. Jsou velmi 

náchylné k tvorbě elektrostatického náboje a mají nízké dolní meze výbušnosti. Patří sem 

i prachy vyráběných látek jako jsou mýdlové prášky, barviva, léčiva, výbušniny, tuhé 

uhlovodíky, plasty atp. [21]  

Jednou z nebezpečných vlastností prachu je jeho schopnost se elektrostaticky 

nabíjet. Elektrická energie vzniká při proudění prachu v potrubí. Velikost náboje je 

závislá na velikosti částic, rychlosti proudění směsi a vlhkosti. Prach je schopný se nabít 

na několik tisíc voltů, a to je dostatečné na zapálení prachovzdušné směsi.  

Výbuchové parametry prachovzdušných směsí jsou ovlivněny spoustou faktorů. 

Jako jeden z hlavních faktorů ovlivňující tlak a rychlost narůstání tlaku je podíl jemných 

velmi malých částic. Čím je prach jemnější tím, je vyšší maximální tlak a maximální 

rychlost nárůstu tlaku. Také tím menší iniciační energie je schopna iniciovat směs.   

Z bezpečnostního hlediska je důležité také brát prach usazený. Jak jsem již zmínil 

výše, je také možnost prach v usazeném tvaru rozvířit. Proto je důležité dbát na úklid 

v okolí výrobních zařízení, které používají nebo produkují svou činností prachy. Je totiž 

velmi snadné docílit výbušné hranice rozvířeného prachu, vrstva prachu okolo 0,5 mm je 



 

11 
 

schopna po rozvíření dosáhnout této hranice. Pro hodnocení bezpečnosti vrstvy prachu se 

používá výpočtu podle vzorců (2.3, 2.4), kde se stanovuje tloušťka nebezpečné vrstvy 

sNEB.[1] 

 

ρ
hc

s NEB
NEB

.
=        (2.3) 

 

CNEB nebezpečná koncentrace [g.m-3]; 

h výška místnosti [m]; 

ρ sypná hustota prachu [g.m-3]; 

 

  LELkc BNEB .=       (2.4) 

 

CNEB nebezpečná koncentrace [g.m-3]; 

kB bezpečnostní koeficient; 

LEL spodní mez výbušnosti [g.m-3]; 

 

 Bezpečnostní koeficient kB pro prostory výrobního zařízení se uvažuje kB = 0,5. 

 

2.4 Havárie v průmyslu způsobené výbuchem prachu  

V této podkapitole chci uvést některé typické příklady výbuchů prachů a některé 

jejich příčiny iniciace jako ilustraci nebezpečí explozí prachovzdušných směsí. Výbuchy 

prachů způsobily v minulosti již spoustu fatálních nehod, které si vyžádali spoustu obětí 

a zraněných. První zmínka výbuchu prachu se objevuje již od roku 1875 [8], ale 

systematické záznamy se objevují pouze od počátku 20. století. V minulosti se jednalo 

především o výbuchy obilných prachů, při jejich skladování v silech nebo jejich 

zpracování, jako tomu bylo v roce 1919 v Iowa v USA, kde zahynulo 43 lidí při výbuchu 

obilného sila [9]. Na obilném mlýně v Londýně roku 1965, 4 muži zemřeli a 37 jich bylo 
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zraněno. Při výbuchu mlýna v procesu mletí pšenice došlo také k následnému zapálení 

skladovacího sila. Příčinou tohoto výbuchu bylo svařování plamenem, které se stalo 

iniciátorem výbuchu. Dalším často se vyskytujícím výbuchem prachu, jsou výbuchy 

různých krmných směsí. V roce 1955 zabila exploze kukuřičného prachu ve Wayne 

Feeds ve Waynesboro (USA), 3 lidi a 13 těžce zranila [10]. 

Prachy průmyslových kovů mají daleko silnější projevy výbuchu. V Norsku, 

v závodě na zpracování hliníku a jiných barevných kovů, v části kde probíhá frézování 

došlo v roce 1972 k výbuchu, pět lidí bylo usmrceno a  několik zraněno. Exploze, která 

vznikla byla velice rozsáhlá a prakticky zničila většinu výrobní technologie. Jiný výbuch 

a následný požár zase při mletí hliníkových vloček, síry a ještě několika dalších složek 

v závodě na jihu Norska v roce 1973, zabil polovinu zaměstnanců. Příčinou byla energie 

vzniklá mechanickým třením.  

V textilním závodě Shinko Seishoku společnosti Okaharu v Japonsku roku 1994, 

došlo k zapálení a následnému výbuchu prachu bavlny. Příčinou výbuchu byl statický 

výboj, který inicioval bavlnu, která byla brána jako odpad při zpracování. [8] 

Dne 1.února 1999 došlo k explozi v továrně FORD Motor ve městě Michigan a 

způsobila úmrtí šesti osob a 11 bylo těžce zraněno. Došlo k sekundárnímu výbuchu 

uhelného prachu, po úniku zemního plynu při údržbě kotle. Zničena byla velká část 

továrny a technologie. Protože budovy jsou velmi úzce propojeny došlo k jedné 

z nejdražších nehod v USA, škoda byla vyčíslena na více než 1 miliardu amerických 

dolarů [11].  

Pět pracovníků utrpělo vážné popáleniny při explozi v Rouse Polymerics 

International Inc. v Mississippi (USA) roku 2002. K nehodě došlo při recyklaci gumy, 

kde se hlavním iniciátorem staly jiskry opouštějící výfukové potrubí pece. Jiskry zapálily 

gumový prach v budově, protože prach byl velmi malé zrnitosti (75 – 180 µm), došlo 

k masivnímu výbuchu [8]. 

Jedním z dalších příkladů výbuchů jsou exploze v odlučovačích prachu 

(vzduchové filtry). V roce 1987 došlo v Číně k zabití 58 lidí, při zpracování textilií. 

V jednom z odlučovačů prachu došlo ke statickému výboji a následné explozi. Díky 

výbuchu v jednom z odlučovačů došlo následně k zapálení zbylých sedmi. Exploze se 

šířila potrubím skoro do všech částí výrobního závodu a způsobila značné škody na 

výrobní technologii a budově výroby [8]. 
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K výbuchům prachu neodmyslitelně také patří, výbuchy uhelných prachů v 

dolech. Většinou vzniklé jako sekundární výbuchy po výbuchu metanu. Jako tomu bylo 

například v listopadu roku 2009 při důlní nehodě v Heilongjiang (Čína), kde zahynulo 

104 horníků.  

V současnosti se havárie snižují na minimální úroveň použitím zabezpečovacích 

prvků. Na jednotlivé technologické prvky se instalují například odlehčovací prvky, které 

sice nezabrání samotnému výbuchu, ale dokážou jeho následky minimalizovat nebo 

odvést do bezpečných míst. K zamezení samotného výbuchu se používají prvky, které 

výbuch nebo jeho iniciátora zneškodní v jeho počátcích. Do procesu jsou tak instalovány 

aktivní prvky, které vyhodnocují průběh procesu a v případě, že čidla indikují nebezpečí 

aktivuje se bezpečnostní prvek.   

A nejenom technickými opatřeními se lze dostatečně chránit. Od doby prvních 

výbuchů prachu se změnila především legislativa v oblasti zařízení provozujících v 

prostředí s nebezpečím výbuchu. Prostředí bylo rozděleno do jednotlivých zón. Tyto 

zóny se rozlišují dobou, kdy se v ní vyskytuje hořlavá látka. Od látky trvale vyskytující 

se, až po látku prakticky se nevyskytující v daném prostoru, se dělí prostory na tři zóny. 

Pro plyny jsou to zóny (0, 1, 2), pro prachy (20, 21, 22). K největším změnám také došlo 

v legislativě týkající se elektrických zařízení. Majitelé nových elektronických zařízení se 

v Evropě například musí řídit evropskou směrnicí 1999/92/ES. Od roku 2006 tato 

směrnice zahrnuje i „staré elektrické zařízení“. Pro elektronická zařízení vyskytující se 

v prostorech s nebezpečím výbuchů je v platnosti od 1.října 2008 přísnější norma 

EN61241. Jeden z hlavních typů ochrany elektrických zařízení v prostorech 

s nebezpečím výbuchu jsou podle ATEX směrnice 94/9/ES, kryty typu "tD". Tento typ 

ochrany, kde se elektrické zařízení vyskytuje v chráněném prostoru, slouží k zabránění 

pronikání prachu a kde byla přijata opatření k omezení povrchové teploty krytu. 

   

3. Iniciační zdroje 

Iniciačním zdroj dodává do hořlavého souboru potřebnou energii k začátku 

procesu výbuchu nebo hoření. Tímto zdrojem se může stát předmět nebo látka, které jsou 

schopny předat energii po určitou dobu (potřebnou k zahájení procesu) hořlavé látce. 

Zápalný zdroj se vždy vztahuje k nějakému hořlavému souboru, k určité hořlavé látce. 

Důležitou vlastností zápalných zdrojů je jejich velikost energie (tepla). Dostatečně velká 
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energie (např. 10kJ) je schopna iniciovat většinu hořlavých souborů, vyjímkou jsou snad 

jen prachy s větší granulometrií (>500 µm).  Pro hodnocení iniciačních zdrojů se používá 

parametrů a veličin určujících jejich nebezpečnost a schopnost iniciace, tzv. technicko 

bezpečnostních parametrů.  

 

Důležité technicko bezpečnostní parametry zápalných zdrojů [1]: 

• teplota vznícení hořlavého souboru plynu nebo par hořlavé kapaliny [°C] 

• minimální teplota vznícení oblaku rozvířeného prachu [°C] 

• minimální teplota vznícení usazené vrstvy prachu [°C] 

• indukční perioda [s nebo ms] 

• minimální iniciační energie MIE [J] 

 

Zdroje lze rozdělit na dva hlavní druhy. Jedním je teplo a druhým jsou elektrické 

jiskry. I když elektrické jiskry vytváří také teplo, mechanismus jejich působení na 

jednotlivé látky není stejný. Je to dáno především rozdílnými velikostmi hodnot 

minimální iniciační energie a teploty vznícení daných látek. 

Existují také látky, které nepotřebují vnější zápalný zdroj, samy se mohou stát 

iniciačním zdrojem. Je to v důsledku jejich chemického složení a určité vnitřní 

nestability. Tyto látky jsou schopny si energii dodat samy samozahříváním. Těmto 

látkám říkáme a označujeme je jako samovznětlivé a tento proces se nazývá 

samovznícení.[1] 

 

Seznam typických iniciačních zdrojů [1]: 

• horké povrchy 

• plameny, horké plyny, žhnoucí částice 

• mechanicky vznikající jiskry 

• elektrické zařízení 

• elektrické vyrovnávací proudy a katodová ochrana 

• statická elektřina 

• úder blesku 

• vysokofrekvenční elektromagnetické vlny 
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• ionizační záření 

• adiabatická komprese a rázové vlny 

• exotermické chemické reakce (např. samovznícení) 

• ultrazvuk 

 

3.1 horké povrchy  

 Horký povrch může například vzniknout třením, třením vznikající v ložiskách, na 

třecích plochách strojů, zahřívajících se motorů i poruchou tepelné izolace atp. Samotný 

horký povrch se může stát iniciátorem vrstvy usazeného prachu a tím dojít k iniciaci 

prachovzduchové směsi. V testu popsaném v [15], byla zkoumána vrstva prachu na 

horkém povrchu. V testu bylo potvrzeno, že vyšší vrstva prachu, snižuje potřebnou 

teplotu na zapálení prachu. V tomto testu bylo také zkoumáno, že již malý přídavek 

(50 hm.%, 3g) novinového inkoustu v papírovém prachu snižuje teplotu vznícení o 

10 °C. 

Minimální teplota horkého povrchu musí být značně vyšší u iniciace mraku 

prachu než u vrstvy prachu (typicky  400 – 500 °C pro organické prachy).[17]  

 

3.2  plamen a horké produkty hoření 

Plamen je jeden ze základních iniciačních zdrojů. Je prakticky schopen zapálit 

většinu hořlavých látek. Teploty, kterých může dosáhnou jsou v rozmezí od 700 °C až 

1500 °C. Plamen může však mít i teplotu podstatně vyšší. Je to například při svařování 

acetylenu s kyslíkem, kde plamen může dosáhnout teploty okolo 3000 °C. Jestliže 

dochází k nedokonalému hoření, vznikají žhnoucí částice, které jsou schopny se stát 

iniciačním zdrojem pro většinu látek. [1] 

Kouření by také mělo být vyloučeno v oblastech, kde se vyskytují hořlavé prachy. 

Hořící dřevěné zápalky vyvíjí asi 100 J tepelné energie za sekundu. To je více, než 

potřebná iniciace pro zahájení výbuchu většiny hořlavých prachů. [17] 
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3.3 vznik jisker mechanickou energií 

Mechanická energie dokáže při vzájemném působení dvou částí mechanického 

stroje, vyvinout jiskru. Mechanické jiskry vznikají, když vzniká nadměrné tření mezi 

kovy nebo extrémně tvrdými látkami. Jak se tyto dvě látky odírají navzájem, malé 

částečky se oddělují z povrchu. To oddělení vzniká díky velkému množství tření. Jiskra 

vzniklá třením kovů, musí splňovat tři podmínky. Energie, která je potřebná k oddělování 

částic, musí být dostatečná, aby kov dosáhl vysoké teploty. Měkčí kovy se obvykle 

deformují, místo aby tvořily jiskry. Kov musí být schopen se okysličovat a snadno se 

spálit. Obecně platí, že teplota kovu, kdy vznikají jiskry, je stejná jako jeho teplota 

spalování. Posledním faktorem je specifické teplo. Kov s nízkou měrnou teplotou 

dosáhne vyšší teploty při stejném množství energie. [16] 

Jiskra také může vzniknout nárazem kovových částí jedna do druhé. Podstatná 

část vzniklé kinetické energie se spotřebuje na tření a přemění se tak v teplo. Teplota 

jisker se může pohybovat okolo 1000 °C, jedná se především o jiskry vzniklé při nárazu 

oceli. Mechanická energie potřebná k vytvoření jiskry je malá, pro částici z oceli třídy 

11 700 je to přibližně 5.10-3 Nm. Mechanické jiskry mají většinou omezenou iniciační 

schopnost, mohou zapálit pouze plyny a páry jež mají minimální iniciační energii nižší 

než 0,1 mJ. Jsou také schopny zapálit některé prachovzduchové směsi, především 

některých kovů ve směsi se vzduchem. [1] 

 

3.4 samovznícení 

 V procesu samovznícení není potřeba vnějšího zdroje, hořlavá látka si ho dodá 

sama. Je to díky tomu, že systém hořlavá látka – vzduch (kyslík) není v chemické 

rovnováze. Proto i pod teplotou vznícení, probíhá reakce složek tohoto systému a tento 

systém se snaží dosáhnout rovnováhy. Proces samovznícení je děj, který je většinou 

pomalý a množství uvolněného tepla je tak malé. Ale v případě, že v důsledku vnějších 

vlivů není teplo odvedeno do okolí a zůstává v systému zvýší reakční rychlost.[1] 

Některé částice hmot jsou náchylné k samovolnému zahřívání, které může 

potenciálně vést až k samovznícení. Probíhající chemické reakce jsou nízké úrovně 

oxidace. Příklady materiálů, které mohou samostatně vytvářet teplo oxidací při relativně 

nízkých teplotách, patří ABS pryskyřicový prášek, aktivní uhlí, uhlí a různé chemické 

meziprodukty. Materiály, jako jsou čerstvě vyrobené sušené dřevní štěpky, bezvodý 
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chlornan vápenatý a chmel, jsou náchylné k samozahřívání po absorpci vlhkosti. 

Organické peroxidy a další potenciálně nestabilní chemické látky se mohou samovolně 

zahřívat exotermickým rozkladem. U různých zemědělských produktů, jako jsou 

například sojové boby, začíná samozahřívání díky mikrobiologickým procesů. V mnoha 

z těchto a jiných materiálů se samozahřívající mechanismy překrývají a je obtížné rozlišit 

dominantní mechanismus při dané teplotě. Samozahřívání se obvykle projevuje jako 

doutnání v nitru velkých skladovacích hromad prachu. Jestliže pak jsou doutnající 

částečky vystaveny proudění vzduchu, může se doutnání vyvinout v plamenné hoření. A 

tento plamenný projev, je pak jako iniciační zdroj schopný iniciovat rozvířený prach.[18] 

  

3.5 elektrotechnická zařízení 

 Elektrotechnická zařízení tvoří jednotlivě nebo vzájemně soustavu prostředků, 

které spotřebovávají elektrickou energii. V zařízeních nebo na jejich povrchu mohou 

vzniknout elektrické jiskry, jako tomu je například při zapínání nebo vypínání zařízení 

nebo při poruchách vinutí elektrických motorů. Vlivem spotřeby elektrické energie může 

dojít také k značnému zahřátí povrchů motorů. [1] 

 

 

Obr. číslo 4: Ukázka příkladu vzniku indukční jiskry[17] 

 

Nebezpečné jsou také porušené vodiče. Může dojít k únavovému nebo 

úmyslnému přerušení vodiče. Při rychlém oddělení může vzniknout elektrická jiskra 

nebo oblouk, jako je to pro názornost uvedeno na obrázku číslo 4. Pokud je přítomen 

proud a indukčnost ve vedení, které je před prasknutím, může vyvinout jiskru, která bude 

mít teoretickou hodnotu energie uvedenou podle rovnice 3.1. Jako příklad, bude-li ve 
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vedení proud 10 A a hodnota indukčnosti řádově 10-5 H, teoretická energie jiskry bude 

rovna 0,5 mJ. Toto je nízká energie pro většinu mraků výbušných prachů, avšak větší 

proud nebo indukce může jednoduše vytvořit dostačující jiskru. [17]  

 

 

������� ������ =  
�

�
�.  �      (3.1) 

 

L velikost indukčnosti [H]; 

I velikost proudu [A]; 

 

 

3.6 elektrostatická jiskra 

 Jsou-li alespoň jedna látka schopna se elektrostaticky nabíjet při styku s jinou 

látkou (izolantem), je také schopná při oddělení vytvořit elektrostatickou jiskru. Proces 

iniciace elektrostatickou jiskrou ovlivní celá řada faktorů. Je to zejména energie výboje, 

délka výbojové dráhy, tlak, teplota, vlhkost a citlivost výbušné směsi. Napětí těchto 

jisker může dosáhnout několik tisíc voltů. Možnost vytváření elektrického náboje na 

materiálech je dán především jejich antistatickými vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou určeny 

velikostí povrchového elektrického odporu. Hlavní zásadou pro zajištění bezpečnosti 

před statickou jiskrou je dostateční uzemnění všech vodivých částí strojů a jejich 

vzájemné propojení. [1] 

 

3.7 vysokofrekvenční elektromagnetické vlny 

 Elektrostatické vlnění především vystupuje ze zařízení, které vyrábí nebo používá 

vysokofrekvenční elektrickou energii, například různé vysílače, průmyslová nebo 

medicínská zařízení. Všechny vodivé součásti, které se nacházejí v poli vyzařování se 

chovají jako antény a při dostatečné síle pole a velikosti antény, se mohou stát iniciačním 

zdrojem. Vlivem vysokofrekvenčního pole může, například tenký drát nacházející se 
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v poli, dosáhnout vysoké teploty a rozžhavit se. Tím jak dosáhne vysoké teploty je 

schopen iniciovat oblak prachu. [1] 

 

3.8 ionizační záření 

 Ionizační záření (ultrafialové záření, rentgenové záření, laser, radioaktivní látky) 

mohou iniciovat prachovzduchové směsi v důsledku absorbování energie. Působením 

ionizačního záření mohou chemickým rozkladem zejména při vytváření vysoce 

reaktivních radikálů vznikat výbušné látky a směsi a tím rozšiřovat nebezpečí výbuchu. 

[1] 

 

3.9 ultrazvuk 

 U ultrazvukových vln je velký podíl energie absorbován tuhými nebo kapalnými 

látkami. Látka, která je vystavena ultrazvuku se zahřívá vlivem vnitřního tření. Tato 

teplota může přesáhnout teplotu vznícení. Ultrazvukové vlny (nad 10 MHz) způsobí 

rezonanci molekul a tím jejich zahřívání. [1] 

 

4. Zkoušení průmyslových prachů 

Pokročilost v průmyslu si klade důraz na vlastnosti v průmyslu používaných 

prachů. Jednotlivé vlastnosti prachů (např.: teplota vzplanutí, vznícení a žhnutí, stanovení 

spodní meze výbušnosti, stanovení minimální iniciační energie (MIE), stanovení 

výbuchové charakteristiky průmyslových prachů (dP/dt)max, Pmax, Kst ), se zkouší podle 

předem stanovených podmínek a postupů. Zkušební metody stanovují normy.  

Po zamyšlení nad zkouškou, zabývající se v této práci, jsem došel k závěru, že 

nejlépe nám výbušnost prachovzduchové směsi vyjádří parametry vztahující se na 

výbuchový tlak ((dP/dt)max, Pmax ), protože iniciační schopnost použitých zdrojů 

především ovlivní tyto parametry. Proto již dále nebudu poukazovat na zkoušení jiných 

vlastností výbušných prachů, i když je to úzce propojeno. 
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Tab. číslo 2: Základní podmínky zkoušky [5, 6] 

Podmínka Hodnota 

rozšiřovací tlak pz 20 barů 

počáteční tlak pi 1 013 mbar 

počáteční teplota Ti 20 °C 

časové zpoždění iniciace tv 60 ms 

iniciační zdroj energie 10 kJ nebo 2 x 5 kJ 

   

Pro určení výbuchových parametrů se v České republice používá harmonizovaná 

norma ČSN EN 14 034, která se skládá celkem ze čtyř částí týkajících se výbušnosti 

prachovzdušných směsí. Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku Pmax 

rozvířeného prachu, Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku 

(dp/dt)max rozvířeného prachu, Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL (Lower 

Explosion Limit) rozvířeného prachu a Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku 

LOC (Limit Oxygen Concentration) rozvířeného prachu. V některých státech mimo 

Evropu (např.: USA) se pro zkoušení výbuchových parametrů používá norma ASTM 

E1226-09: Standard Test Method for Pressure and Rate of Pressure Rise for Combustible 

Dusts. Evropská norma EN a norma ASTM mají však postup i podmínky stanovení 

výbuchových parametrů stejné, pro názornost jsou podmínky stanovení uvedeny 

v tabulce číslo 2. 

Normy nejsou vhodné pro použití se známými výbušninami, jako jsou střelný 

prach dynamit, pro látky, které pro hoření nepotřebují kyslík, pyroforickými látkami i 

směsi látek, které se mohou za určitých podmínek chovat podobně. [5, 6] 

Postup zkoušky probíhá v uzavřené kulové nádobě, které svou konstrukcí musí 

odolávat maximálním výbuchovým tlaků, tzv. autokláv. O tomto zařízení a jeho částech 

bude více napsáno v kapitole číslo 5. Pro zkoušky je objem autoklávu stanoven na 

hodnotu 1 m3, avšak příloha v této normě povoluje použití 20 dm3 autoklávu s použitím 

příslušných korekcí výsledků, z důvodů ovlivnění výbuchových parametrů.   
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Před samotném zahájením zkoušky je důležité, aby zkušební zařízení bylo čisté, 

zbavené zbytků z předešlé zkoušky, abychom se vyhnuli ovlivnění testování. Do 

zásobníku se vloží zkušební vzorek prachu s určitou hmotností navážky, která by měla 

být navážena s přesností ± 0,02 g. Vzorek by měl mít střední velikost zrna menší než 

0,063 mm, popřípadě i jinou, ale vždy se stanovením sítové analýzy. Poté se uzavřený 

zásobník natlakuje na 20 barů. Požadovaný tlak je důležitý pro správné rozvíření vzorku 

ve sféře autoklávu. Po správné natlakování nesmí obsah vzorku přesáhnout ¾ obsahu 

zásobníku. Nelze-li toho dosáhnout je možno použít paralelně dva rozviřovací systémy. 

Aby došlo k vyrovnání tlaků při zahájení zkoušky, musí se v nádobě vytvořit podtlak, 

který se v nádobě o rozměrech 20 dm3 snižuje na hodnotu -0,6 bar. Začátek mezi 

rozvířením a aktivací iniciace se zpožďuje o hodnotu 0,6 s (± 0,01s), z důvodů 

dokonalejšího rozptylu prachového vzorku a tím vytvoření nejlepší prachovzduchové 

směsi a ustálení. Hodnota zpoždění se liší velikostí navážky. [5, 6, 7] 

Po zahájení zkoušky se zaznamenává časový průběh tlaku. Z křivky závislosti 

tlaku na čase se stanovuje výbuchový tlak Pex. Tlak je snímán dvěma tlakovými čidly a 

rozdíl mezi těmito čidly nesmí přesáhnou 10 %. Po překročení odchylky by se zkouška 

musela opakovat znovu. Za vznícení prachu se považuje ve 20 dm3 nádobě rozdíl 

počátečního tlaku oproti naměřenému tlaku pi ≥ 0,5 baru (pex ≥  (pi + 0,5 baru)). Tato 

hodnota je vyšší, než v autoklávu o objemu 1 m3, z důvodů ovlivnění chemickými 

zapalovači.[ 5, 6, 7] 

Při testech, koncentrace většinou začíná na 250 gm-3, kdy se pak vždy zvyšuje o 

250 gm-3. Nebo je snižována na 50 % předchozí koncentrace. Pro každou zkoušku se 

stanoví velikost výbuchového tlaku Pex a rychlost nárůstu výbuchového tlaku dP/dt. 

Hodnoty z testů se zanášejí do grafů v závislosti na koncentraci, a pak se z nich určují 

maximální výbuchové parametry. [5, 6] 

Z důvodů použití malého objemu autoklávu jsou nutné korekce výsledných 

hodnot. Je-li naměřená hodnota maximálního tlaku Pmax ≥ 5,5 barů, je vlivem 

ochlazujícího efektu v autoklávu, je potřeba výslednou hodnotu upravit podle vzorce 4.1. 

U malého objemu nádoby je ochlazující účinek vyšší než i nádoby s větším objemem. Je-

li naopak maximální výbuchový tlak nižší Pmax ≤ 5,5 barů, upravuje se podle vzorců 4.2 a 

4.3. Tato korekce je z důvodů vlivů chemických zapalovačů v menším objemu (20 dm3). 

[5, 6] 
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pci je tlak způsobený chemickými zapalovači [bar]; 

Ei iniciační energie [J]; 

 

Maximální výbuchový tlak je prakticky nezávislý na objemu komory, avšak 

hodnota maximálního nárůstu výbuchového tlaku je na objemu závislá. Hodnota je 

menší, čím je větší objem nádoby. Hodnoty Kmax a Kst jsou závislé na prachu a použité 

metodě, nikoli však na velikosti nádoby. Pro 20 l autokláv je platná rovnice 4.4, která 

hodnotu upravuje. [5, 6] 

 

 

maxmax )/.(271,0 dtdpKK St ==     (4.4) 

 

  

5.  Použité zkušební zařízení 

Zařízení, na kterém byla testována výbušnost prachovzduchových směsí 

zabývající se v této práci, má spoustu možností, zařízení je vyobrazeno na obrázku 
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číslo 5. Autokláv vyrábí a poskytuje firma, která má sídlo ve Švýcarské Basileji, Adolf 

Kühner AG. Tato společnost má již spoustu zkušeností v konstrukci zařízení 

odolávajícím výbuchovým tlakům. Od roku 1978 vyrábí široký rozptyl zařízení pro 

bezpečné zacházení s výbušnými prachy.  

    

 

Obr. číslo 5: Ukázka výbuchového autoklávu v Ostravě – Radvanicích 

 

5.1 Výbuchový autokláv VA-20 

 Výbuchový autokláv poskytuje velké možnosti při měření hořlavých prachů, par a 

solventních par nebo také směsi hořlavých plynů a prachů. 

 

 Možnosti měření na autoklávu [4]: 

• limitní koncentrace kyslíku LOC (Limit Oxygen Concentration) 

• minimální iniciační energie MIE (Minimum Ignition Energy) 

• dolní mez výbušnosti LEL (Lower Explosion Limit) 

• výbuchové parametry Pmax a (dp/dt)max 
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Výbuchové zařízení používá po celém světě spousta zkušeben. Podle 

mezinárodních standardů (např.: ISO 9000) musí být zkušební zařízení v určitých 

intervalech kalibrováno, aby se předešlo jejich chybnému měření a závadám nebo 

nedostatkům při měření. Jednou za dva roky probíhá celosvětové kalibrační měření 

(Calibration-Round-Robin). Poslední takové měření proběhlo v  roce 2009 (CaRo09). 

Součástí zkoušky je také správný zkušební postup. Bohužel nejsou k dispozici ani 

mezinárodně uznávané referenční vzorky ani referenční zařízení pro stanovení těchto 

vlastností výbuchu. Jako vybraný vzorek byl použit Niacin USP Speciál (Kyselina 

nikotinová). Firma Kühner si tento vzorek vybrala díky jeho charakteristickému průběhu 

výbuchu. Tento vzorek je dodáván do všech zkušeben, které se účastní kalibračního 

měření. V posledním měření se ho účastnilo 46 zkušeben z 18 zemí celého světa, a 

zúčastněná zkušebna dostane osvědčení o výsledcích zkoušky. [19]   

Stanovené referenční hodnoty pro Niacin USP Speciál jsou Pmax (bar) = 8.2 ± 

10% (7.4 ... 9.0) a Kmax (bar.m.s-1) = 244 ± 10% (220 ... 269). Naměřené hodnot by se 

neměli lišit o 10 %. 

 

5.2 Popis autoklávu VA-20 

 Konstrukce výbuchového autoklávu se skládá z několika částí, které jsou uvedeny 

na blokovém schématu na obrázku číslo 6. Jednotka KSEP 332 je hlavní jednotkou 

obsluhující a propojující veškeré komponenty autoklávu, ať to je připojení PC nebo jeho 

vlastní manuální ovládání. 

 Nádoba autoklávu má tvar ocelové duté koule, které svou konstrukcí odolává 

maximálnímu výbuchovému tlaku, objem nádoby je 20 l. Autokláv je schopen odolat 

tlakům i 30 bar a jeho maximální tlak je 39 bar. Koule je dvouplášťová a vyrobena 

z austenitické oceli. Tato ocel je vysoce odolná proti korozi a za pokojové teploty je 

nemagnetická. Dobrou vlastností je její velká pevnost. Ostatní části na autoklávu jsou 

vyrobeny taktéž z nekorodujících materiálů. Mezi stěnou vnějšího (2 mm) a stěnou 

vnitřního (4 mm) pláště cirkuluje voda (V=1,5 l), která se používá při vyšším vytížení 

autoklávu jako chlazení, protože je vždy důležité, aby testy v autoklávu probíhaly za 

stejných podmínek a při vyšší počáteční teplotě by mohlo dojít k ovlivnění výbuchových 

parametrů. Udávaná provozní teplota je 20 °C a při provozu by neměla být vyšší než 
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teplota 25 °C. Udávaná hmotnost celého zařízení je 75 kg a rozměry 650x875x820 mm. 

[4] 

 

Obr. číslo 6: Blokové schéma 20 1 autoklávu od firmy Kühner[4] 

 

 Při testování se prach rozvíří do sféry tlakové nádoby přes výtlačný ventil a 

trysku. Výtlačný ventil je plněný vzduchem a otevírán a zavírán přes pomocný výtlačný 

píst. Armatura pro stlačený vzduch je otevírána automaticky s použitím elektricky 

řízeného ventilu. Popis hlavních částí je na obrázku číslo 7. Zásobník, do kterého je 

vkládán vzorek, je svou konstrukcí odolný tlaku potřebnému k rozvíření. Zásobník se při 

zkoušce tlakuje na tlak 20 barů. Víko zásobníku je opatřeno silikonovým těsnícím 

kroužkem. [4]  

 Dokonalému rozvíření prachu napomáhá rozviřovací mechanismus, vyskytující se 

uspod nádoby. Skládá se z rozviřovací dýzy a pneumatického ventilu. Vzorek narazí na 

rozviřovací mechanismus vysokou rychlostí a rozptýlí se. Kvalita disperze prachových 

částic uvnitř autoklávu hraje důležitou roli v ovlivnění výbuchových parametrů. [4]  

 Tlak je snímám tlakovým senzorem (výrobce Kistler), založeném na 

piezoelektrickém principu. Krystal křemene je deformován tlakem, a touto deformací se 

na povrchu vytváří při různém tlaku úměrný náboj. Náboj vygenerovaný 
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piezoelektrickými snímači tlaku, je pak transformován pomocí zesilovače. Tento systém 

dovoluje pouze měření rozdílů tlaku. Snímač je opatřen blánou  a chráněn vrstvou ze 

silikonového kaučuku. Při poškození silikonové ochrany dochází k chybám v měření. 

Zařízení autoklávu je opatřeno dvěma tlakovými senzory a vždy se bere jejich průměrná 

hodnota. Rozdíl mezi nimi by neměl přesáhnout odchylku 10 %. [4] 

 

 

 

Obr. číslo 7: Popis autoklávu [4] 

 

 

 Podtlak je vytvářen vývěvou, která musí být schopna snížit tlak v nádobě na 

hodnotu -0,6 bar. Je to hodnota, odpovídající tlaku, který se do nádoby dostane při 

rozviřování. Odsávaný vzduch prochází přes vzduchový filtr, ten je tam z důvodu 

zachycení nečistot a tím zabránění poškození vývěvy. Tlak v zásobníku je vytvářen 
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vzduchovými lahvemi. Je nutné, aby tlak 20 bar v zásobníku na vzorek, dosáhly do 

5 sekund. Nebo se pro natlakování může být použít vzduchový kompresor. [4]  

 Zapalovací elektrody umístěné na uzavíracím víku, vyúsťují po uzavření do 

středu nádoby. Na elektrody je přivedeno příslušné napětí, potřebné k odpálení 

iniciačního zdroje. Na obrázku číslo 8 je ukázáno umístění iniciačních zdrojů na 

zapalovacích elektrodách. 

 

 

Obr. číslo 8: Umístění iniciací na elektrodách [4] 

  

 Zařízení obsahuje také bezpečnostní prvek, který chrání uživatele proti zranění, 

jako je například čidlo správného uzavření horního víka. Před každou zkušební sérií se 

provádí tzv. Test Check. Je to z důvodů kontroly funkčnosti celého zařízení a odhalení 

možných závad a poruch. 

 

5.3 Ovládací software KSEP 6 

  Software (KSEP 6), který ovládá zkušební autokláv, dodává firma zdarma a je 

dostupný na webových stránkách www.kuhner.com. V současnosti je dostupná i placená 

verze ovládacího programu (KSEP 7), která oproti předchozí verze umožňuje nastavení 

práv pro jednotlivé uživatele a nejvyšší práva přenáší na správce softwaru. To má výhodu 

především díky tomu, že uživatelé nemají povolení nahlížení do dat jiným uživatelům a 

tím je nějak ovlivňovat. Test popisovaný v této práci byl prováděn na starší verzi 

programu, proto tu bude nadále popisován již software KSEP 6. 
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Obr. číslo 9: Hlavní okno programu KSEP 6 

 

Na obrázku číslo 9, je možnost vidět hlavní okno programu s naměřenými hodnotami, 

seřazenými v tabulce. V KSEP 6 lze jednoduše nahlížet na výbuchové křivky 

jednotlivých měření, jako je možné vidět na obrázku číslo 11. Na obrázku číslo 10 je 

možné vidět dva grafy závislostí výbuchového tlaku a rychlosti nárůstu výbuchového 

tlaku na koncentraci, dále je tam vypočtená hodnota maximálního tlaku a brizance. 

 

 

 Obr. číslo 10: Okno programu KSEP 6:hodnoty výbuchových parametrů a zakreslení do grafů 
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 Dostupné je také možnost měnit velikost navážky dle potřebné koncentrace, 

velikost iniciačního zdroje, druh měření a především lze jednoduše měnit zkoušení 

různých vlastností. Program je stejný pro všechny možné druhy měření vlastností látek 

na 20-ti l autoklávu od firmy Kühner AG, které jsou popsány výše. 

 Export naměřených dat, lze provést jak do samostatného textového souboru (.txt), 

tak i do souborů Microsoft Office, jako jsou programy Word a především tabulkový 

editor Excel. Do exportu jsou zahrnuty i naměřené grafy. Samozřejmostí je přímý tisk na 

připojené tiskárně. 

 Software komunikuje s obsluhovou jednotkou autoklávu (KSEP 332) přes sériové 

rozhraní RS 232 (tzv. COM). Proto je to určité omezení použitého PC v závislosti na 

tomto rozhraním, protože je to již málo používaný způsob komunikace s PC. 

 

 

Obr. číslo 11: Okno programu KSEP 6: nahlížení na výbuchovou křivku jednotlivého měření 

 

6. Použité iniciační zdroje 

 Při porovnávání vlivů iniciačních zdrojů byly použity dva zdroje. Jedná se o 

pyrotechnické palníky, které jsou odpalovány elektrickým proudem. Velikost jejich 

energie je shodná a to 10 kJ. Jejich chemické složení je uvedeno v tabulce číslo 3. 

Chemické složení je u obou zdrojů stejné jako uvádí harmonizovaná norma [6, 7].  

Co oba zdroje mají rozdílné je také způsob zapalování a provedení, na obrázku 

číslo 12, je vyfocený palník od firmy Sobbe, který složen propojením dvou iniciací. 
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Obr. číslo 12: Elektrický palník od firmy Sobbe 

 

Palník od firmy Sobbe má uvedenou velikost iniciační energie 5 kJ. Abychom 

docílili energie 10 kJ, jsou použity dva kusy těchto zdrojů. Firma Sobbe GmbH tyto 

palníky vyrábí v Dortmundu v Německu. Palník je tedy brán jako s dvoubodovým 

zapalováním. Směr výbuchu palníku se šíří do dvou trychtýřovitých (kuželových) ploch a 

prostorů. Na obrázku číslo 7, je možnost vidět příklad umístění na zapalovacích 

elektrodách. Jak je možné vidět palník je zapouzdřen do plastového pouzdra, které 

během zkoušení prohoří. Tento typ palníku je doporučen používat pro tento typ 

autoklávu. 

Druhý použitý palník má svůj původ výroby v Polsku. Jeho velikost je 10 kJ, to 

znamená, že při testech je použit pouze jeden. Na rozdíl od prvního zdroje je směr 

výbuchu palníku situován do všech směrů. 

 

Tab. číslo 3: Tabulka chemického složení iniciací dle normy ČSN EN 14 034 

40 hmot. % zirkon 

30 hmot. % dusičnan barnatý 

30 hmot. % peroxid baria 
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7. Zkušební vzorky prachu 

 Vzorky prachů, které byly při zkoušce použity, jsou typickými zástupci příslušné 

třídy. Byly použity dva vzorky prachů. Jedním vzorkem bylo uhlí a druhým byla hladká 

mouka. U obou testovaných vzorků byla stanovena střední velikost zrna sítovým 

rozborem a také byl stanoven jejich základní chemický rozbor. 

Sítovou analýzou se zjišťuje hmotnostní podíl prachových částic, které se zachytí 

na daném sítě a větších sítech (nadsítné) s různou velikostí ok. Sada sít obsahuje síta 

s velikostí ok od 10 mm do 0,040 mm. Je-li prach hrubější, provádí se prosévání ručně, 

v případě, že prach je jemnější, provádí se prosévání pomocí mírného podtlaku, 

popřípadě štětce. Výsledky sítové analýzy jsou uvedeny na obrázku číslo 13. [2]  

 

Hodnoty zrnitosti použitých vzorků: 

• Ukrajinské uhlí: Střední velikost zrna mletého vzorku  je < 0,040 mm. 

• Hladká mouka speciál: Střední velikost zrna separovaného vzorku je 

(0,062 ± 0,01) mm. 

 

Hladká mouka nebyla před testováním nijak připravována, byla použita v jeho 

přirozené podobě, dostupné v obchodních řetězcích. Uhlí, které má svůj původ na 

Ukrajině bylo před testováním připraveno k použití, mletím na hrubém drtiči a po 

vysušení (obsah vody 5 %) bylo jemně namleto v kulovém mlýnu.   

U zkušebních vzorků byl stanoven základní chemický rozbor, který je uveden 

v tabulce číslo 4. Tento rozbor je uveden jako doplňující informace ke zkušebním 

vzorkům. Důležité bylo zjištění množství vody obsažené v testovaném prachu. 

 

Tab. číslo 4: Výsledky hodnot základního chemického rozboru pro testované vzorky 

Ukrajinské uhlí Hladká mouka 
voda hrubá Wex % 5,0 voda    Wa % 11,2 

voda  Wa % 3,2 popel Aa % 0,2 

popel Aa % 3,0 prchavá hořlavina Va % 70,6 

prchavá hořlavina Va % 34,8 neprchavý uhlík Cf % 18,0 

 



 

32 
 

 

Obr. číslo 13: Výsledky sítové analýzy pro vzorky použité v testu 

 

Tabulkové hodnoty výbuchových parametrů pro zkušební vzorky jsou uvedeny 

v tabulce číslo 5. Dále jsou tam uvedeny některé požárně-technické vlastnosti. 

 

Tab. číslo 5: Vybrané charakteristiky pro vzorky prachů (zdroj: VVUÚ, Ostrava) 

 
Hladká mouka Ukrajinské uhlí 

 
Střední velikost zrna 0,063 0,04 mm 

Spodní mez výbušnosti při energii 9kJ 77 51 g.m3 

Spodní mez výbušnosti při energii 0,1kJ 272 113 g.m3 

Maximální výbuchový tlak 0,68 0,73 MPa 

Maximální rychlost nárůstu tlaku 11,6 61,1 MPa.s-1 

Konstanta Kst dle ČSN ISO 6184-1 7,3 16,6 MPa.m.s-1 

 

 

8. Výsledky zkoušky 

 Na začátek výsledků uvedu průběh zkoušky a její hlavní myšlenky. Ve 

výbuchovém autoklávu byla odpalována prachovzduchová směs. Jako iniciační zdroje 
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byly použity dva elektrické palníky. U testu probíhalo měření výbuchového tlaku a 

nárůstu výbuchového tlaku. Celé testování probíhalo ve 20 l autoklávu. Jako vzorky pro 

testování byly vybrány hladká mouka a uhelný prach. Na těchto vzorcích a jejich 

výsledcích, které jsem naměřil, jsem stanovoval vlivy, které pro výbušnost 

prachovzduchové směsi přestavují. Vždy bylo po sestupné tendenci křivky od doby 

maximální hodnoty tlaku a rychlosti nárůstu tlaku, po třech naměřených koncentrací, 

měření ve zkušební sérii ukončeno a pokračovalo další sérií. Celkem byly provedeny tři 

zkušební série.  

 V této kapitole uvádím naměřené tabulky a grafy, které jsou výstupem 

z obslužného software KSEP 6. Více o tomto programu je napsáno v kapitole 5.3. 

8.1 Výsledky měření pro hladkou mouku 

 V první zkoušce byl použit iniciační zdroj Německé výroby (dále ho budu 

označovat jako Sobbe) a ve druhé zase polské iniciace. Graf závislosti výbuchových 

parametrů je zobrazen na grafech na obrázku číslo 14. 

 

 

Obr. číslo 14: Grafy závislostí Pex a dP/dt na koncentraci pro hladkou mouku 

Iniciace Sobbe Iniciace Sobbe 

polská iniciace polská iniciace 
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Na grafech je možné vidět, že u polských iniciací nám trvalo déle stanovení 

maximálních parametrů. Bylo nastříleno o dvě koncentrace více než u iniciací Sobbe. U 

iniciací Sobbe je vidět velký rozptyl (dP/dt) mezi sériemi při testu. Mohlo by to být 

způsobeno rozdílnou turbulencí směsi nebo z důsledku mírného znečištění autoklávu. 

Tlak byl pro zkušební série a jednotlivé koncentrace  naměřen, až na koncentraci 

1000 g.m-3 při použití iniciací Sobbe, stejně. Celkové tabulky měření pro použité 

jednotlivé zdroje při měření výbušnosti prachu hladké mouky jsou vyobrazeny 

v tabulkách 6a a 6b. 

 

 

 

Tab číslo 6a:  Hodnoty měření pro hladkou mouku (iniciace Sobbe) 

Test [série] 
Koncentrace Pm dp/dt t1 tv IE 

[g/m
3
] [bar] [bar/s] [ms] [ms] [kJ] 

2 1 60 5,2 45 150 60 10 

3 1 125 3,9 46 137 60 10 

4 1 250 4,2 70 135 59 10 

5 1 500 5,6 114 123 59 10 

6 1 750 6,1 123 132 59 10 

7 1 1000 6,2 145 120 59 10 

8 1 1250 6,6 186 80 59 10 

9 1 1500 6 155 96 59 10 

10 1 1750 5,9 158 97 59 10 

12 2 1000 6,5 206 86 59 10 

13 2 1250 6,2 232 77 59 10 

14 2 1500 6,5 226 61 59 10 

16 3 1000 6,3 183 94 59 10 

17 3 1250 6,4 198 77 60 10 

18 3 1500 6,5 235 60 59 10 

 

- Zeleně označené buňky v tabulce označují maximální hodnoty dosažené v sérii 
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Tab číslo 6b:  Hodnoty měření pro hladkou mouku (polské iniciace) 

Test [série] 
Koncentrace Pm dp/dt t1 tv IE 

[g/m
3
] [bar] [bar/s] [ms] [ms] [kJ] 

2 1 60 2,6 15 353 59 10 

3 1 125 3,1 21 197 59 10 

4 1 250 4,1 37 167 59 10 

5 1 500 5,6 89 120 59 10 

6 1 750 6 157 119 60 10 

7 1 1000 6,3 122 123 59 10 

8 1 1250 5,9 68 143 60 10 

10 2 500 5,7 68 150 60 10 

11 2 750 6,1 105 126 59 10 

12 2 1000 4,9 40 227 60 10 

14 3 500 5,2 74 155 59 10 

15 3 750 6 124 112 59 10 

16 3 1000 6,2 102 119 60 10 

 

- Zeleně označené buňky v tabulce označují maximální hodnoty dosažené v sérii 

 

 

Výsledné maximální výbuchové parametry naměřené pro hladkou mouku 

polské iniciace: 

• maximální výbuchový tlak Pmax :      6,2 bar 

• maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max: 129 bar/s 

• konstanta KSt:        35 m.bar/s 

• doba spalování t1:       119 ms 

 iniciace Sobbe: 

• maximální výbuchový tlak Pmax :      6,5 bar 

• maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max: 218 bar/s 

• konstanta KSt:        59 m.bar/s 

• doba spalování t1:       67 ms 
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8.2 Výsledky měření pro ukrajinské uhlí 

 V prvním měření byly použity iniciace od firmy Sobbe a jako druhé byly použity 

polské iniciace. Výsledky měření výbuchových parametrů jsou zobrazeny na grafech 

závislostí na obrázku číslo 15. U tohoto vzorku prachu, bylo měření ukončeno na 

stejných koncentracích 1000 g.m-3. Je možné si všimnou rozptylu mezi měřenými 

zkušebními měřeními. Je to jak u iniciací Sobbe, tak u polských iniciací.  

 

 

  

 

Obr. číslo 15: Grafy závislostí Pex a dP/dt na koncentraci pro ukrajinské uhlí 

 

 

Důvod tohoto rozptylu je zřejmě stejný jako u předchozího zkušebního vzorku 

prachu. Křivky mají v obou případech použitých iniciací podobný charakter. Tabulky 

s hodnotami z jednotlivých měření jsou zobrazeny v tabulkách číslo 7a a 7b.  

 

Iniciace Sobbe 

polská iniciace polská iniciace 

Iniciace Sobbe 
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Výsledné maximální výbuchové parametry naměřené pro hladkou mouku 

polské iniciace: 

• maximální výbuchový tlak Pmax :     7,3 bar 

• maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max: 611 bar/s 

• konstanta KSt:        166 m.bar/s 

• doba spalování t1:       35 ms 

 iniciace Sobbe: 

• maximální výbuchový tlak Pmax :      6,6 bar 

• maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max: 569 bar/s 

• konstanta KSt:        155 m.bar/s 

• doba spalování t1:       28 ms 

 

Tab číslo 7a:  Hodnoty měření pro ukrajinské uhlí (iniciace Sobbe) 

Test [série] 
Koncentrace Pm dp/dt t1 tv IE 

[g/m
3
] [bar] [bar/s] [ms] [ms] [kJ] 

2 -1 60 4,3 249 82 59 10kJ 

3 -1 125 4,4 217 68 59 10kJ 

4 -1 250 6,7 456 34 59 10kJ 

5 -1 500 6,4 588 27 59 10kJ 

6 -1 750 5,9 582 29 59 10kJ 

7 -1 1000 5,2 343 39 59 10kJ 

9 -2 250 6,6 541 30 59 10kJ 

10 -2 500 6 560 27 59 10kJ 

11 -2 750 5,8 370 38 59 10kJ 

13 -3 250 6,5 560 29 59 10kJ 

14 -3 500 5,9 387 34 59 10kJ 

15 -3 750 5,6 366 34 59 10kJ 

  

- Zeleně označené buňky v tabulce označují maximální hodnoty dosažené v sérii 
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Tab číslo 7b:  Hodnoty měření pro ukrajinské uhlí (polské iniciace) 

Test [série] 
Koncentrace Pm dp/dt t1 tv IE 

[g/m
3
] [bar] [bar/s] [ms] [ms] [kJ] 

3 -1 60 4,4 73 112 59 10kJ   

4 -1 125 6,5 246 65 59 10kJ   

5 -1 250 7,5 518 43 59 10kJ   

6 -1 500 6,9 619 36 59 10kJ   

7 -1 750 6,2 426 51 59 10kJ   

8 -1 1000 5,2 194 72 59 10kJ   

10 -2 250 7,1 566 36 59 10kJ   

11 -2 500 6,4 381 50 59 10kJ   

12 -2 750 5,9 232 61 59 10kJ   

14 -3 250 7,4 649 32 59 10kJ   

15 -3 500 6,8 525 37 59 10kJ   

16 -3 750 6,1 392 50 59 10kJ   

 

- Zeleně označené buňky v tabulce označují maximální hodnoty dosažené v sérii 

 

8.3 Zhodnocení naměřených výsledků 

 Před samotným hodnocením vlivů použitých iniciací na výbuchové parametry, 

zhodnotím kvalitu naměřených výsledků. Při každém měření došlo k výbuchu, tj. byla 

splněna podmínka, která je uvedena v kapitole číslo 5 a říká, že počáteční tlak musí 

vzrůst o požadovanou hodnotu, abychom mohli uvažovat vznícení prachu.  

 Rozdíl mezi piezoelektrickými tlakovými čidly nečinil nikdy větší hodnotu než 

4 %, což je povoleno. Mezní hodnota rozdílu je stanovena 10 %. 

 Mezi jednotlivými zkušebními sériemi nesměl rozdíl přesáhnout hodnotu 20 %, 

jinak by musela být přidána další série. Největších rozdílů bylo naměřeno u měření 

rychlosti nárůstu výbuchového tlaku. Nejvyšší hodnota rozptylu byla při měření 18,6 %, 

a to u měření hladké mouky s použitím iniciací Sobbe. 

 Důležitým parametrem ve zkušebnictví, je množství potřebného zkušebního 

vzorku. Nejvíce vzorku, by se spotřebovalo na měření výbuchových parametrů u hladké 

mouky a při použití polských iniciací. Je potom důležité také vzít v úvahu cenu 

použitých iniciací. Polské iniciace jsou oproti iniciacím Sobbe levnější a dostupnější. 
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9. Posouzení vlivů použitých iniciací na výbušnost prachovzduchové 

směsi 

Samotné hodnocení vlivů iniciací na výbuchové parametry je zcela patrné při 

pohledu na výsledné hodnoty. Iniciace měli stejnou energii 10 kJ, ale u iniciace Sobbe 

zapalování probíhalo ve dvou bodech, kdežto polské iniciace zapalovali směs pouze 

v jednom. Naměřené hodnoty se příliš nelišily, u měření pro vzorek hladké mouky, ale 

při měření ukrajinského uhlí byly hodnoty dosaženého maximálního výbuchového tlaku 

o 0,7 bar vyšší při použití polské iniciace. Rychlost nárůstu tlaku se nejvíce lišila při 

použití na vzorku hladké mouky, kde rozdíl mezi použitými iniciacemi byl přibližně 

naměřen dvojnásobně vyšší u německých iniciací Sobbe. Vliv použitých iniciačních 

zdrojů na maximální výbuchové parametry pro použité vzorky je malý. Největší vliv 

mají na maximální hodnotu rychlosti nárůstu výbuchového tlaku.  

Nejvíce se vliv projevoval u vzorku hladké mouky, v tomto bych viděl rozdíl 

hlavně v délce spalování výbušné směsi při nižších koncentracích. Kde při použití 

polských iniciací byla výsledná hodnota dvojnásobně delší než u iniciace pomocí palníku 

Sobbe. Je možné, že doba spalování je menší z důvodů použití dvou 5 kJ zdrojů Sobbe. 

Dva body zapalování by mohly mít vliv na tento parametr z důvodů rychlejšího předání 

energie výbušné směsi. Záleží také především na rychlosti a uvolněné teplotě 

jednotlivých palníků.   

 

Obr. číslo 16: Graf závislostí doby spalování na koncentraci pro hladkou mouku 
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Více se tento jev vyskytoval u vzorku hladké mouky než při vzorku uhlí. Na grafu 

na obrázku číslo 17 je možné vidět, že hodnoty doby spalování jsou u polských iniciací 

delší, ale křivky jsou si podobné. 

  

 

Obr. číslo 17: Graf závislostí doby spalování na koncentraci pro ukrajinské uhlí 

 

Projev u jednotlivých iniciací měl, ale zásadní vliv na průběhy výbuchu, 

výbuchové křivky se lišily svým tvarem. Na grafech na obrázku číslo 18 a 19, jsou 

zobrazeny výbuchové křivky, nárůst tlaku probíhá pozvolným tempem u polských 

iniciací, u iniciací Sobbe jde tlak strmě nahoru. 

 

Obr. číslo 18: Graf závislosti tlaku na čase (výbuchová křivka) pro hladkou mouku při 

koncentraci 1000 g.m-3 

0

20

40

60

80

100

120

60 125 250 500 750 1000

d
o

b
a

 s
p

a
lo

v
á

n
í 

t1
 [

m
s]

 

koncentrace [g.m-3] 

Závislost doby spalování na 

koncentraci 

iniciace Sobbe

polská iniciace

Iniciace Sobbe polská iniciace 



 

41 
 

 

Obr. číslo 19: Graf závislosti tlaku na čase (výbuchová křivka) pro ukrajinské uhlí při 

koncentraci 1000 g.m-3 

 

 Rozdílné při měření, byly také doby indukční periody (přípravná doba k hoření) 

jednotlivých zdrojů. Tyto doby se lišily v řádu desítek ms. Na grafech u obrázku 20 a 21 

jsou vidět rozdíly v časech jednotlivých indukčních periodách. U iniciací Sobbe je doba 

indukční periody vždy delší než u polských iniciací. Křivka tlaku se začíná zvyšovat 

pozvolna již od iniciace polským palníkem. Je také možné, že polský zdroj předává 

energii většímu množství výbušné směsi a postupem čela plamene výbuchu až po 

dosažení stěn nádoby, dochází teprve k rychlejšímu stoupání tlaku. Kdežto německé 

iniciace dosáhnou stěny výbuchového autoklávu v rychlejším čase, protože nejsou přesně 

uprostřed nádoby, a jejich směr zapalování je situován do menších ploch, a tím je křivka 

tlaku, tak strmá. 

 

Obr. číslo 20: Část grafu závislosti tlaku na čase (výbuchová křivka) pro hladkou mouku při 

koncentraci 1000 g.m-3, zvětšení začátku procesu hoření 

Iniciace Sobbe polská iniciace 

Iniciace Sobbe polská iniciace 
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Obr. číslo 21: Část grafu závislosti tlaku na čase (výbuchová křivka) pro ukrajinské uhlí při 

koncentraci 1000 g.m-3, zvětšení začátku procesu hoření 

 

 Vliv rozdílných iniciací a jejich rozdíl ve způsobu zapalování, měl největší vliv 

na velikost maximálního nárůstu výbuchového tlaku. V porovnání obou iniciačních 

zdrojů, nejvyšší hodnoty byly naměřeny s polskými iniciacemi u vzorku ukrajinského 

uhlí. Hodnoty maximálních výbuchových parametrů se v porovnání s tabulkovými 

hodnotami v tabulce číslo 5 příliš nelišily. U vzorku hladké mouky byly naměřeny 

hodnoty nižší a u ukrajinského uhlí přibližně podobné. 

 Na závěr lze říci, že vliv a rozdíl těchto dvou iniciačních zdrojů na výbušnost 

prachovzduchové směsi je více patrný při látkách, které jsou méně výbušné než u látek, 

které jsou více výbušné, které dosahují vyšších výbuchových tlaků a vyšší rychlostí 

nárůstu výbuchového tlaku.  

   

  

Iniciace Sobbe polská iniciace 
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10. Závěr práce 

 Během zkoušení výbušnosti prachovzduchových směsí, jsem si rozšířil základní 

znalosti a principy funkce na 20 l autoklávu ve zkušebně v Ostravě – Radvanicích. 

Zkouškou byl prozkoumán charakter zapalování iniciačními zdroji, po té jsem naměřené 

výsledky porovnal. Cílem této práce bylo posouzení jejich vlivů na výbušnost 

prachovzduchových směsí. 

 Zkouška probíhala ve 20 dm3 nádobě, ve které jsem měřil dva vzorky prachů. 

Jedním byla hladká mouka a druhým vzorkem bylo ukrajinské uhlí. U obou vzorků jsem 

použil dvou iniciací. Jedna iniciace byla polské výroby a druhý zdroj byl od německého 

výrobce Sobbe. Energie obou zdrojů byla shodně 10 kJ. Během zkoušení byly 

stanovovány maximální výbuchové parametry, které jsem určil pomocí tří zkušebních 

sérii. Celkem proběhly čtyři měření po třech zkušebních sériích. Z naměřených hodnot a 

z grafů závislosti výbuchových parametrů na koncentraci jsem učinil porovnání a závěry 

práce. 

 Z použitých zdrojů mají na výbušnost nejmenší vliv německé iniciace, které 

probíhaly s menšími rozdíly oproti určeným hodnotám. Rozdíl mezi iniciacemi byl 

největší při použití vzorku prachu hladké mouky. Při vyšších tlacích a rychlejším nárůstu 

tlaku je rozdíl mezi elektrickými palníky menší.   

 Jako dalším rozšíření práce, které by mohlo být, je stanovení teploty a rychlosti 

daných palníků, při použití s dalšími vzorky prachů.    
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Seznam použitých zkratek 

LEL  Lower Explosion Limit – spodní mez výbušnosti 

UEL  Upper Explosion Limit – horní mez výbušnosti 

LOC  Limit Oxygen Concentration – minimální koncentrace kyslíku 

MIE  Minimum Ignition Energy – minimální iniciační energie 

tv  zpoždění výbuchu 

t1  doba spalování 

t2  doba indukční periody 

WP  inflexní bod 

pi  počáteční výbuchový tlak  

pex  výbuchový tlak 

Pd  hodnota podtlaku v nádobě 

dp/dt  rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

pz  rozviřovací tlak 

Ei  iniciační energie 

pmax  maximální výbuchový tlak 

(dp/dt)max maximální rychlost nárůstu tlaku 

KSt; KG  kubická konstanta 
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